
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach 

 

 

Závery z rokovania 

obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 13.7. 2015 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie: 
Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení  

Zhodnotenie priebehu kultúrneho popoludnia na oslavu sviatku sv. Cyrila a Metoda 

 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia: 

Uznesenie  1/7/2015:  OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 7/2015 

     Za overovateľov zápisnice boli určení  M. Havajová a Mgr. V. Lukáč 

                              
Uznesenie 2/7/2015:   OcZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce na rok 2015 rozpočtovým 

                                     opatrením č. 3/2015. 

                  
Uznesenie 3/7/2015:   OcZ schvaľuje pozmeňujúci návrh k VZN o  výške príspevkov na  

                                     čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v  

                                     zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ľubotice tak, že výška príspevku rodiča  

                                     za pobyt dieťaťa v MŠ bude 12 €. 
 

Uznesenie 4/7/2015:   OcZ  schvaľuje pozmeňujúci návrh k VZN o  výške príspevkov na  

                                     čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v  

                                     zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ľubotice tak, že výška príspevku rodiča  

                                     za pobyt dieťaťa v ŠKD bude 9 €. 

                                                                          
Uznesenie 5/7/2015:   OcZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

                                     Ľubotice na druhý polrok 2015 a poveruje hlavného kontrolóra na výkon 

                                     kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti. 
 

Uznesenie 6/7/2015:   OcZ schvaľuje prenájom priestoru kotolne ZŠ, Strážnická 26, Ľubotice o   

                                     výmere 31 m2, pre spoločnosť KOOR Východ, Čermeľská cesta 3,    

                                     Košice za cenu 17 €/m2, na dobu určitú 10 rokov, za účelom prevádzko- 

                                     vania kotolne v zmysle Zmluvy o koncesii na garantované energetické    

                                     služby č. ZMLP-2015-340-000004 . 
 

Uznesenie 7/7/2015:   OcZ schvaľuje prenájom časti pozemku vo vlastníctve Obce Ľubotice 

                                     p. č. KN-C 3178/5 (pri kríži na Šalgovickej ulici) o výmere cca 140 m2   

                                     (presná výmera bude určená geometrickým plánom, ktorý bude prílohou  

                                     nájomnej zmluvy) za cenu 2 €/m2 pre Marcela Ištoka, Krížna 4, Ľuboti- 

                                     ce, za účelom rozšírenia priestoru pre hranie detí a parkovanie auta. OcZ   

                                     zároveň súhlasí s oplotením prenajatého pozemku. 

                                             
Uznesenie 8/7/2015:   OcZ schvaľuje  v nadväznosti na prijaté uznesenie č. 7/7/2015 prenájom       

                                     pozemku na dobu určitú 5 rokov.                                 
 

Uznesenie 9/7/2015:   OcZ poveruje starostu obce zabezpečiť zameranie výtlačného vodovod-                                                 

                                     ného potrubia na pozemku č. KN-C 957 (na ulici Pod Hájom pri športo-   



                                     vom areáli) a s výsledkom oboznámiť OcZ na septembrovom zasadnutí. 

 

Uznesenie 10/7/2015: OcZ navrhuje vyriešiť majetkoprávne vysporiadanie pozemku vo vlast- 

                                     níctve Obce Ľubotice č. KN-C 385/2, ktorý sa nachádza v záhradke p.  

                                     Jozefy Mathiovej, Gagarinova 25, Ľubotice, zámenou za časť pozemku        

                                     č. KN-C 385/1 a časť pozemku č. KN-C 387 v jej vlastníctve za účelom  

                                     rozšírenia koridoru Jarkovej ulice a zamieta požiadavku na odkúpenie  

                                     parcely č. KN-C 390/2. OcZ zároveň poveruje starostu obce o tomto   

                                     stanovisku informovať JUDr. Strakovú, právnu zástupkyňu  

                                     p. J. Mathiovej. 

 

Uznesenie 11/7/2015: OcZ súhlasí s vybudovaním protipožiarnej steny na pozemkoch vo  

                                     vlastníctve Obce Ľubotice č. KN-E 596 a 597 (pravá strana výjazdu na           

                                     nadjazd smerom od Prešova) za účelom ochrany prevádzky „Park príro-  

                                     dy“ spoločnosti PhDr. Jaroslav Lazorík - Záhrada, Bardejovská 48,  

                                     Ľubotice. 

 

Uznesenie 12/7/2015: OcZ schvaľuje odkúpenie časti parcely č. KN-E 244/111 o výmere cca  

                                     56 m2 (presná výmera bude určená geometrickým plánom), ktorá sa na 

                                     chádza pod cestou na ul. Gagarinovej (pred výjazdom na most), od Ing.  

                                     Františka Okruhľanského, Švábska 41, Prešov a Bc. Aleny Frenákovej,  

                                     Magurská 2, Prešov, uvedených na LV 1391, k. ú. Ľubotice, za cenu   

                                     13,27 €/m2. 

 

Uznesenie 13/7/2015: OcZ neschvaľuje nákup novej kosačky zn. Kubota pre potreby kosenia   

                                     športového areálu.  

 

Uznesenie 14/7/2015: OcZ neschvaľuje pokračovanie v spolupráci s Ing. arch. Debnárom, od- 

                                     borne spôsobilou osobou na obstarávanie ÚPN a poveruje starostu obce  

                                     zabezpečiť inú odborne spôsobilú osobu. 

 

Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na tomto VZN: 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice č. 4/2015 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ľubotice 

 

 

 

V Ľuboticiach 13.7.2015 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        MVDr. Štefan Krajči, v. r. 

                                                                                                                    starosta obce 

  

              

    


